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Introdução
O Quadro Europeu de Qualificações (QEQ)
O QEQ tem por objectivo relacionar os sistemas nacionais de qualificações de diferentes países com um quadro Europeu de referência comum. Indivíduos e
empregadores poderão utilizar o Quadro Europeu de Qualificações para melhor compreender e comparar os níveis de qualificações dos diversos países e
diferentes sistemas de educação e formação.
Acordado pelas instituições europeias em 2008, o QEQ está a ser posto em prática em toda a Europa. Incentiva os países a fazer a correspondência dos seus
sistemas nacionais de qualificações com o Quadro Europeu de Qualificações para que todas as novas qualificações atribuídas a partir de 2012 façam referência a
um nível apropriado do QEQ. Para este efeito, foi criado em cada país um ponto de coordenação nacional para a implementação do QEQ.
A questão principal do QEQ diz respeito aos oito níveis de referência que descrevem o que um aprendente conhece, compreende e é capaz de fazer –
“resultados de aprendizagem”. Os níveis de qualificações nacionais serão colocados num dos níveis de referência centrais, que vão desde o básico (nível 1) ao
avançado (Nível 8). Isto irá permitir uma comparação mais fácil entre as qualificações nacionais e deverá, também, significar que as pessoas não têm de repetir
a sua aprendizagem se se mudarem para outro país.
O QEQ aplica-se a todos tipos de educação, formação e qualificação, desde a educação escolar até à acadêmica, profissional e vocacional. Esta abordagem muda
o foco do sistema tradicional, que enfatiza "inputs de aprendizagem", como a duração de uma experiência de aprendizagem, ou o tipo de instituição. Além
disso, incentiva a aprendizagem ao longo da vida, promovendo a validação da aprendizagem não formal e informal.
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O Sistema Europeu de Créditos para a Educação e Formação Profissional (ECVET)
O Sistema Europeu de Créditos para a Educação e Formação Profissional (ECVET) visa dar às pessoas um maior controle sobre as suas experiências de
aprendizagem individuais e tornar mais atractiva a sua deslocação entre diferentes países e diferentes ambientes de aprendizagem.
O sistema tem como objetivo facilitar a validação, reconhecimento e acumulação de competências profissionais e conhecimentos adquiridos durante uma
estadia noutro país ou em diferentes situações. Deve assegurar que essas experiências contribuem para a qualificação profissional.
O ECVET visa uma maior compatibilidade entre os diferentes sistemas de ensino e formação profissional (EFP) e suas qualificações em vigor por toda a Europa.
No Reino Unido, o sistema que é usado baseia-se em unidades que são consideradas equivalentes aos módulos utilizados noutros países (página 24). Neste país,
assim como em outros países da UE, independentemente da terminologia utilizada, tudo é avaliado com base nos resultados de aprendizagem (novamente
página 24). Assim, uma vez que o sistema que propomos leva a um resultado de aprendizagem que pode ser quantificado em pontos e, na verdade,
corresponde a 8 créditos ECVET (ver Curriculum do ENTER), a "tradução" destes pontos pode ser feita facilmente pelas pessoas que o usarem no Reino Unido.

A abordagem do projecto ENTER
Com foco na problemática do desemprego jovem, o projecto ENTER promove o conceito do empreendedorismo como uma solução inovadora para apoiar o
acesso dos jovens ao mercado de trabalho. O empreendedorismo é reconhecido como uma competência-chave da EU, e foi por isso que a parceria ENTER
desenvolveu o currículo ECVET para do jovem empreendedor, com base nos resultados de aprendizagem do QEQ, definidos em termos de conhecimentos,
aptidões e atitudes e atribuição de pontos ECVET, tendo em conta as recomendações europeias.
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Capítulo 1: Curriculum do Jovem Empreendedor
1.1 Título do perfil e Definições
O empreendedorismo e a sua importância na estimulação da economia tornou-se evidente / um assunto na agenda da década de 2000. A par disto surgiu a
discussão sobre como formar as pessoas em empreendedorismo. Sugestões vindas de académicos e educadores chegaram foram ao ponto de se considerar a
inclusão desta temática no ensino primário em vários países da UE, como a Grécia e a Finlândia. Tradicionalmente, a educação empresarial tem existido como
uma atividade curricular marginal. Como o conceito de empreendedorismo estava a ser discutido e desenvolvido, os seus aspectos de criatividade e inovação
destacaram-se, o que alimentou as discussões sobre como tirar melhor proveito destes e o seu uso a um nível e ambiente profissional, de modo que os
currículos e conteúdos tornaram-se também um assunto de debate.
“Empresa” e “negócio” são termos relacionados com o conceito de empreendedorismo, embora não sejam sinónimos. Segundo os académicos, a
“compreensão do termo no âmbito da educação é limitado, e sente-se agora a necessidade de se encontrar uma definição clara de empresa (Davies, 2002). O
Centro de Educação e Indústria (CEI, 2001) destacou também que, apesar de mais de 20 anos de iniciativas ligadas ao empreendedorismo no currículo escolar, a
falta de clareza ainda prevalece”. A nossa pesquisa mostrou que falta uma definição clara do termo. Há um número de soft skills associadas ao conceito,
conforme demonstrado na maioria das pesquisas feitas ao nível da educação e formação, que são também a base do presente curriculum.
O enquadramento conceptual partilha características com a definição de mulher/homem de negócios, mas vai além do mesmo, incluindo ainda uma série de
competências que podem ser aplicadas ou usadas numa vasta gama de actividades e sectores económicos. Por definição, um empresário investe capital e
assume riscos económicos enquanto um empreendedor está mais interessado em criar e explorar novos negócios. Por isso, utilizaremos aqui uma definição
operacional do conceito, construindo-o através das competências reconhecidas na literatura como importantes para se ser empreendedor.
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Definição operacional: empreendedorismo significa investimento de capitais e, portanto, a aceitação do risco envolvido, actuando no mercado para a criação de
uma nova empresa que pode (ou não) tornar-se rentável na esfera do mercado. Sendo o resultado directo do empreendedorismo a criação de um produto ou
serviço novo e lucrativo que inclui inovação e o lançamento do mesmo no mercado, está conceptualmente relacionado com a concorrência existente nesse
mesmo mercado.
Consequentemente, as competências relacionadas com a definição referem-se à inventividade, criatividade e desenvolvimento de inovação, além de aptidões
de comunicação, conhecimento do mercado e da economia, capacidade de organização e consciência do mercado.

6

1.2 Descrição e Conteúdo
O empreendedorismo está associado, principalmente, a um tipo de mentalidade mais do que a uma lista concreta de competências. Esta mentalidade, quer
usada no desenvolvimento do seu próprio negócio ou como um conjunto de recursos para evoluir numa carreira noutro sector, é construída pela identificação e
motivação de talentos, de forma a expressar a criatividade com sucesso. Tem também a ver com uma atitude perante a vida profissional e os seus objectivos,
em que a pessoa obtém satisfação ao realizar uma ideia ou conceito que pode ser útil ou atractivo para outras pessoas, que é produzir algo de valor económico.
O perfil do "jovem empreendedor", conforme a descrição da qualificação proposta, é composto pelas aptidões e competências formuladas e o conhecimento
alcançado num ambiente aprendizagem de adultos, juntamente com os princípios de formação profissional. A estrutura do conhecimento é baseada num
conjunto de competências transversais que podem ser usadas numa variedade de sectores económicos e numa multiplicidade de descrições de funções. A
maioria dos atributos importantes para o "jovem empreendedor" são a capacidade de comunicação e adaptabilidade, flexibilidade, criatividade e reflecção.
Também a desenvoltura, a inovação e a capacidade de tomar a iniciativa são características-chave que devem ser trabalhadas através da formação. Visa
também vencer o medo do fracasso e promover a auto-estima e autonomia reflectiva do jovem para lidar com as dificuldades enfrentadas no mercado de
trabalho.
O empreendedorismo está hoje fortemente relacionado com a economia de serviços, bem como com formas de economia que exploram maneiras de investir o
valor excedente criado no mercado em salários ou outras formas de sociedades cooperativas.
Esta mentalidade baseia-se e está ligada a competências e relações sociais que caracterizam uma "nova" forma de pensar. Mais especificamente, as aptidões,
competências e formas de as atingir são desenvolvidas mais detalhadamente no capítulo 3 do presente guia.
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1.3 Condições e futuros desenvolvimentos
As estruturas económicas e sócio-políticas dos países que compõem a UE são, em grande parte, baseadas no capitalismo e economia de serviços. Dentro deste
quadro, as competências que compõem o 'jovem empreendedor' podem ser usadas numa multiplicidade de sectores e actividades económicas. A iniciativa que
se pode cultivar para criar o seu próprio negócio é apenas uma das maneiras como as aptidões e competências previstas podem ser usadas. No sector dos
serviços, que é predominante na Europa de hoje, especialmente tendo em conta as oportunidades crescentes que são proporcionadas pelas novas tecnologias e
os meios de comunicação no contexto da economia globalizada dos dias atuais, a criatividade, a inovação e gestão são as principais características.
Como já foi mencionado no início deste capítulo, têm havido muitas tentativas para contruir uma profissão sólida a partir das competências empreendedoras, o
que não foi alcançado até hoje. Isto destaca-se pelo simples facto de que não existe uma definição única do termo “empreendedorismo”. No entanto, as
características e recursos que tornam alguém num empreendedor são amplamente reconhecidas, mesmo sendo de natureza fluida e transitória. Em muitos
países da UE (e Africanos - por exemplo, Nigéria) têm surgido muitas tentativas de incluir as competências empreendedoras nos currículos do ensino secundário
(por exemplo, Finlândia, Grécia), mas ainda não estão estabelecidos nos currículos dominantes. Revisões curriculares recentes na Irlanda do Norte (CCEA, 2003)
propõem a introdução de iniciativas de educação corporativa em todas as escolas pós-primárias.
Neste momento, esta proposta curricular vem preencher a lacuna assim como criar um 'manual' estruturado e coerente para o empreendedorismo. Dada a
natureza multifuncional das aptidões, conhecimentos e competências que são promovidos por um jovem empreendedor, a sua relação e utilidade para sector
dos serviços são evidentes. O mesmo aplica-se às oportunidades de negócios e posições de micro-gestão.
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1.4 Oportunidades para Pessoas Desfavorecidas
Por causa das actividades mentais em vez de físicas que estão ligadas a este perfil, as oportunidades que existem para as pessoas desfavorecidas são elevadas.
No que diz respeito a pessoas com deficiências físicas, não há nada que as impeça de alcançar a qualificação e ainda de ser incluídos no mercado de trabalho.
Para grupos e pessoas socialmente vulneráveis, a qualificação proposta pode ser entendida e utilizada como um meio para atingir as competências-chave que
podem ser úteis numa variedade de cenários e ambientes e dar-lhes a oportunidade de ser incluídos na sociedade em geral e no mercado de trabalho. A
empregabilidade, mas também a criação do seu próprio negócio, são mais promovidos, especialmente tendo em conta o carácter profissional desta formação,
que se baseia na lógica da educação de adultos.
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Capítulo 2: O curriculum nas suas dimensões de Conhecimentos, Aptidões e Atitudes
2.1 Conhecimentos
Conhecimentos adquiridos em resultado da implementação do Curriculum:
O participante/formando será capaz de
•

Reconhecer as capacidades e habilidades necessárias a um empresário para gerir o seu negócio

•

Identificar o seu próprio portencial de empreendedor

•

Entender e ver ligações entre a sua realidade e o negócio

•

Ter um conhecimento profundo/compreender e avaliar formas e métodos para pesquisar e criar ideias de negócio

•

Ter um conhecimento específico sobre como construir as suas ideias de negócio

•

Ter um conhecimento específico sobre como fazer uma pesquisa de mercado (como primeiro passo num plano de negócios)

•

Ter uma percepção alargada dos métodos e recursos organizacionais em toda a área do empreendedorismo

•

Ter um conhecimento geral de como conceber um plano de negócios

•

Ter um conhecimento geral de como implementar e actualizar um ploano de negócios
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•

Ter conhecimentos concretos de como funciona o mundo dos negócios

•

Ter um conhecimento especializado sobre os passos necessários para abrir uma empresa

•

Ter um conhecimento e uma compreensão detalhados sobre regras e condições básicas de mercado

•

Ter a percepção das acções específicas necessárias à implementação de um plano de negócios

•

Conhecer maneiras de utilizar as suas aptidões empreendedoras nas suas rotinas empresariais do dia-a-dia

•

Ter conhecimentos para avaliar o seu plano de negócios

•

Ter conhecimentos para avaliar o seu negócio

•

Ter conhecimentos para avaliar o seu papel de homem/mulher de negócios

•

Ter conhecimentos concretos sobre as metodologias e técnicas da Aprendizagem auto-dirigida

•

Perceber como um homem/mulher de negócios pode adaptar a Aprendizagem auto-dirigida à sua realidade empresarial

•

Saber detalhadamente como transformar experiências anteriores em conhecimento útil para o plano de negócios através de uma aprendizagem autodirigida
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2.2 Aptidões
O formando tem de ser capaz de
•

Compreender que aptidão e/ou habilidade corresponde a cada actividade empreendedora específica

•

Reconhecer a utilidade de todas as aptidões empreendedoras

•

Reconhecer as suas próprias aptidões e habilidades empreendedoras

•

Ter consciência das oportunidades e do seu potencial empreendedor

•

Procurar e encontrar soluções para um plano de negócios ao nível básico

•

Identificar necessidades, barreiras e oportunidades num ambiente de negócios

•

Reconhecer metodologias e técnicas para a implementação de ideias empresariais

•

Descobrir oportunidades de negócio

•

Criar um plano estratégico para a orientação do seu negócio com base em ideias de negócio existentes
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•

Identificar e analisar diferentes situações e oportunidades de negócios, entender o que funciona e adaptar de acordo com o contexto específico e a
própria experiência

•

Identificar e analisar oportunidades e ameaças usando ferramentas e metodologias de pesquisa de negócios

•

Contribuir activamente para planos empresariais e fornecer estratégias para alcançar as metas específicas para o sucesso do negócio

•

Explicar em detalhes as etapas e temas-chave de um plano de negócios

•

Assegurar a sustentabilidade futura do projecto

•

Procurar soluções para o desenvolvimento da capacidade do negócio e sua sustentabilidade

•

Identificar as necessidades, barreiras e oportunidades para o seu negócio num determinado período de tempo no futuro (trimestre, semestre, ano)

•

Contribuir activamente para planos organizacionais e fornecer estratégias para alcançar as metas específicas para o sucesso do negócio

•

Explicar em detalhe os passos necessários para iniciar um negócio

•

Facilitar o processo de arranque do negócio

•

Adaptar o seu processo de negócio às regras e condições básicas do mercado

•

Preparar acções específicas necessárias à implementação do plano de negócios

13

•

Compreender em detalhe o papel do empresário na rotina empresarial

•

Prever uma sequência das acções como reações às suas decisões

•

Criar e implementar um sistema eficiente para avaliar o plano de negócios

•

Criar e implementar um sistema eficiente para avaliar negócios

•

Criar e implementar um sistema eficiente para se auto-avaliar enquanto homem/mulher de negócios

•

Reconhecer a importância de metodologias e técnicas de AAD para a sua vida empresarial

•

Explicar detalhadamente os mecanismos de aplicação da AAD na sua realidade empresarial

•

Reconhecer os benefícios para a sua realidade empresarial que advêm da AAD

•

Analisar e fazer previsões de negócios com base em experiências de negócios anteriores
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2.3 Atitudes
O formando tem de ser capaz de
•

Fazer a ligação entre aptidões / habilidades específicas e atividades empresariais

•

Escolher aptidões / habilidades empreendedoras adequadas a um nível de planeamento preliminar

•

Compreender a seu potencial empreendedor de uma forma prática

•

Estar pronto para usar as suas aptidões / habilidades empresariais

•

Criar um primeiro esboço do plano de negócios

•

Criar um primeiro esboço de uma análise de necessidades sobre o seu potencial negócio

•

Usar metodologias e técnicas para a implementação ideias empresariais

•

Promover relacionamentos abertos e de confiança com os outros

•

Estabelecer um plano estratégico concreto para a sua ideia de negócio (como que um primeiro passo para um plano de negócios)

•

Compreender múltiplas perspectivas e aplicar diferentes ideias empresariais numa variedade de contextos

•

Fazer uma pesquisa de negócios (como um primeiro passo para um plano de negócios)
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•

Implementar práticas organizacionais em conformidade com o plano de negócios e acções de melhoria empresarial

•

Elaborar um plano de negócio concreto para as suas ideias de negócio

•

Explicar e fornecer ao mercado real a sustentabilidade e crescimento do seu negócio

•

Encontrar soluções para o crescimento das suas empresas e potenciais problemas - assuntos a serem resolvidos (de uma forma previsível)

•

Manter o plano de negócios actualizado

•

Iniciar a implementação do plano de negócios

•

Criar condições empresariais adaptadas às regras e condições básicas de mercado

•

Seguir e actualizar - se necessário - o plano de negócios

•

Desempenhar o seu papel empreendedor de forma eficiente

•

Utilizar as suas aptidões empreendedoras na rotina empresarial

•

Avaliar o plano de negócios

•

Avaliar negócios

•

Avaliar-se a si próprio enquanto homem ou melher de negócios
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•

Aplicar na sua vida empresarial metodologias e técnicas de AAD e aprender por meio das mesmas

•

Adaptar metodologias e técnicas de AAD à sua realidade empresarial

•

Adaptar de uma forma eficiente e produtiva a sua realidade empresarial às vantagens da AAD

•

Implementar previsões de negócios com base em experiências de negócios anteriores facilitadas por metodologias e técnicas de AAD
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Capítulo 3: Exemplos de metodologias para a avaliação dos conhecimentos, aptidões e atitudes necessários
Avaliação de conhecimentos
- Realização de tarefas escritas
- Exame Oral
- Testes de escolha múltipla
- Submissão de trabalhos
- Observação durante a formação
Avaliação de aptidões
- Avaliação de competências técnicas através da conclusão dos módulos
- Observação durante a formação
- Entrevista
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Anexo: Curriculum ENTER

DESCRIÇÃO DOS MÓDULOS E UNIDADES DE APRENDIZAGEM

PERFIL DO JOVEM EMPREENDEDOR
NÍVEL
UNIDADES FUNDAMENTAIS

QNQ
QEQ

NÍVEL
HORAS DE
APRENDIZ
AGEM

PONTOS
ECVET

UNIDADES GENÉRICAS

parceiros

UNIDADES DOS
RESULTADOS DE
APRENDIZAGEM

1. As minhas
competências
empreendedoras

QE
Q

QN
Q

HORAS DE
APRENDIZ
AGEM

PONTOS
ECVET

Listar as unidades genéricas para a
qualificação específica

4

4

25

1
(dependendo de cada QNQ, algumas
unidades de resultados de aprendizagem
são aplicáveis a mais de uma
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qualificação profissional)

2. Gerar ideias
empreendedoras

4

4

25

1

3. Planear uma
empresa

4

4

25

1

4. Empresas e
negócios

4

4

25

1

5. A minha empresa
em acção

4

4

25

1

20

6. A avaliação da
empresa

7. Reforço da
aprendizagem
através da
Aprendizagem
Auto-Dirigida
(AAD)
CURRICULUM DO JOVEM EMPREENDEDOR

4

4

25

1

4

4

50

2

4

4

200

8
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UNIDADES DE RESULTADOS DE APRENDIZAGEM

GUIA PARA A DEFINIÇÃO DE RESULTADOS DE APRENDIZAGEM PARA O NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO 4

CONHECIMENTOS

PROFUNDIDADE

RESULTADOS DE
APRENDIZAGEM

Conhecimentos
factuais e
teóricos a um
nível médio a
superior

COMPREENSÃO
E PENSAMENTO
CRÍTICO

Conhecimentos
factuais e
teórico em
variados
contextos no
âmbito de um
domínio de
trabalho ou
estudo

APTIDÕES

ATITUDES

RESPONSABILIDADE
ABRANGÊNCIA
E
PROFUNDIDADE

TIPO

Uma gama de
aptidões
cognitivas e
práticas
necessárias
para conceber
soluções para
problemas
específicos
num domínio
de trabalho ou

Cognitivas
(incluindo a
utilização do
pensamento
lógico,
intuitivo e
criativo) e
práticas
(implicando
destreza
manual e o

AUTONOMIA

TRABALHO
PRÓPRIO

OUTROS

Exercício
de autogestão
dentro das
orientações
nos
contextos
de trabalho
ou estudo,
geralmente
previsíveis,

Supervisionar a
rotina de
trabalho de
terceiros,
assumindo
determinadas
responsabilidades
para a avaliação e
melhoria das
actividades de
trabalho ou

Numa
escala
progressiva
De menos
para mais
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estudo

recurso a
métodos,
materiais,
ferramentas e
instrumentos)

mas que
estão
sujeitos a
alterações

estudo
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UNIDADE 1: As minhas competências empreendedoras
Para ter consciência e uma melhor compreensão sobre as aptidões e competências empreendedoras
CONHECIMENTOS

APTIDÕES

ATITUDES

(Ser capaz de…)

(Ser capaz de…)

(Ser capaz de…)

K 1.1

S 1.1

C 1.1

Reconhecer competências e
aptidões que um
empreendedor tem que ter
para gerir o seu negócio

Fazer ligações específicas entre competências / aptidões e
actividades empresariais, combinando a competência e / ou
aptidão específica que com corresponde a determinada
atividade empreendedora

Criar um mapa de atividades empreendedoras e definir
as competências necessárias para cada uma delas, ao
nível de um planeamento preliminar

RESULTADOS DE
APRENDIZAGEM

C1.2

S 1.2
Reconhecer a finalidade de cada aptidão/competência
empreendedora

Fazer corresponder as aptidões aos propósitos que sevem
no âmbito das actividades empreendedoras

K 1.2

S 1.2.1

C 1.2.1

Identificar o seu próprio
potencial de empreendedor

Reconhecer as suas próprias aptidões empreendedoras
S 1.2.2

Fazer uma lista das suas próprias aptidões e competências
empreendedoras, identificando o seu potencial
empreendedor

Explorar o seu potencial e hipóteses de futuro empreendedor

C.1.2.2
Criar um plano de melhoria ou reforço das suas
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competências empreendedoras
K 1.3

S 1.3.1

C 1.3.1

Compreender as ligações
entre os negócios e a sua
realidade

Explorar soluções para um plano de negócios ao nível de um
planeamento preliminar

Criar um primeiro esboço do plano de negócios
C 1.3.2

S 1.3.2
Identificar necessidades, obstáculos e oportunidades num
ambiente de negócios

Criar um primeiro esboço de uma análise de necessidades
para o seu potencial negócio

25

UNIDADE 2: Gerar ideias empreendedoras
Para ter conhecimentos e uma melhor compreensão sobre como pesquisar e criar a suas ideias de negócio
CONHECIMENTOS

APTIDÕES

ATITUDES

(Ser capaz de…)

(Ser capaz de…)

(Ser capaz de…)

K 2.1

S 2.1.1

C 2.1.1

Identificar maneiras e
métodos para pesquisar e
gerar ideias de negócio

Reconhecer metodologias e técnicas para gerar ideias de
negócio

Conceber um projecto de pesquisa de mercado de
pequena escala

S 2.1.2

C 2.1.2

Descobrir oportunidades de negócio

Recolher e analisar informação sobre a situação actual do
sector de negócios em que tem interesse

K 2.2

S 2.2

C 2.2

Criar as suas próprias ideias
de negócio

Criar um plano estratégico para a orientação da sua empresa
com base em ideias de negócio

Delinear um plano estratégico para a sua ideia de negócio
(como um passo inicial do plano de negócios)

K 2.3

S 2.3.1

C 2.3.1

Saber especificamente
como fazer pesquisas de
mercado (como primeiro
passo num plano de

Identificar e analisar diferentes situações e oportunidades de
negócio, compreender o que funciona e adaptar-se de
acordo com o contexto específico e experiência própria

Prever os pontos fortes e oportunidades relacionados
com a sua ideia de negócio como parte de uma análise
SWOT

RESULTADOS DE
APRENDIZAGEM
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negócios)

S 2.3.2

C 2.3.2

Identificar e analisar oportunidades e ameaças usando
ferramentas e metodologias de pesquisa de negócios

Prever ameaças e fraquezas relacionadas com a sua ideia
de negócio como parte de uma análise SWOT
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UNIDADE 3: Planear uma empresa
Para ter mais conhecimentos e uma melhor compreensão sobre como planear e preparar ideias de negócio para a introdução no mercado

RESULTADOS DE
APRENDIZAGEM

CONHECIMENTOS

APTIDÕES

ATITUDES

(Ser capaz de…)

(Ser capaz de…)

(Ser capaz de…)

K 3.1

S 3.1

C 3.1

Conhecer em profundidade
as abordagens e recursos
organizacionais no campo
do empreendedorismo

Contribuir activamente para os planos empresariais e
fornecer estratégias para se atingir determinados objectivos
para o sucesso do negócio

Criar um plano de acções para se estabelecer um negócio
incluindo metas, actividades, recursos, tempo e fundos
necessários

K 3.2

S 3.2.1

C 3.2.1

Conceber um plano de
negócios

Registrar os marcos importantes e assuntos-chave de um
plano de negócios

Conceber um plano de negócios para as susa ideias de
negócio

S 3.2.2

C.3.2.2

Explorar a sustentabilidade futura do projecto, tendo em
conta as condições reais do mercado

Prever possíveis riscos do seu plano de negócios e formas
de os mitigar

K 3.3

S 3.3.1

C 3.3.1

Implementar e actualizarum
plano de negócio

Investigar formas de consolidar a capacidade do negócio e a
sua sustentabilidade, como por exemplo, recolher e analisar

Registrar os factores que podem afectar o crescimento
futuro da sua empresa e potenciais problemas – a serem
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informação, explorar novas tendências do mercado, etc.

resolvidos (de um modo pré-estabelecido)

S 3.3.2

C 3.3.2

Definir as metas a atingir com a implementação do plano de
negócios

Esboçar resultados esperados da implementação do plano
de negócios num intervalo de tempo futuro concreto
(trimestre, semestre, ano) em relação a previsões para o
crescimento da empresa e situação do mercado
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UNIDADE 4: Empresas e negócios
Para adquirir conhecimentos e uma melhor compreensão sobre o funcionamento das empresas, e preparar para a criação e gestão da própria empresa

RESULTADOS DE
APRENDIZAGEM

CONHECIMENTOS

APTIDÕES

ATITUDES

(Ser capaz de…)

(Ser capaz de…)

(Ser capaz de…)

K 4.1

S 4.1

C 4.1

Saber em concreto como
funcionam os negócios

Identificar diferentes tipos de negócios e de sectores de
negócio

Traçar o perfil de uma empresa e identificar os seus
factores de sucesso e de risco

K 4.2

S 4.2.1

C 4.2.1

Conhecer especificamente
os passos necessários para
iniciar um negócio

Explicar detalhadamente os passos necessários para arrancar
com uma empresa

Preparar um esboço dos passos necessários para iniciar
uma empresa

S 4.2.2

C 4.2.2

Estimar os custos necessários ao arranque do negócio

Fornecer uma lista dos custos necessários e recursos
disponíveis para cada passo da criação de uma empresa

K 4.3

S 4.3

C 4.3

Conhecer e compreender
em detalhe as regras e
condições do mercado

Planear e monitorizar as finanças da actividade empresarial

Preparar um plano concreto de financiamento da
empresa, incluindo os custos de arranque e
funcionamento em relação ao lucro esperado e possíveis
perdas
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UNIDADE 5: A minha empresa em acção
Para pôr em campo as ideias de negócio e competências empreendedoras

RESULTADOS DE
APRENDIZAGEM

CONHECIMENTOS

APTIDÕES

ATITUDES

(Ser capaz de…)

(Ser capaz de…)

(Ser capaz de…)

K 5.1

S 5.1

C 5.1

Compreender em
profundidade as acções
específicas necessárias para
a implementação do plano
de negócios

Preparar actividades específicas necessárias à
implementação do plano de negócios

Planear e descrever verificações regulares ao estado de
implementação do plano de negócios

K 5.2

S 5.2.1

C 5.2.1

Conhecer especificamente
formas de utilizar as
aptidões e competências
empreendedoras nas
rotinas empresariais

Conhecer em detalhe o papel do empreendedor na rotina
diária do seu negócio

Descrever tarefas e responsabilidades do empreendedor
em relação às actividades semanais e mensais do plano de
negócios

S 5.2.2
C 5.2.2
Prever as acções seguintes como reacções às suas decisões
presentes

Descrever os resultados esperados de cada tarefa que
constitui a rotina empresarial
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UNIDADE 6: A avaliação da empresa
Para avaliar as actividades da empresa

RESULTADOS DE
APRENDIZAGEM

CONHECIMENTOS

APTIDÕES

ATITUDES

(Ser capaz de…)

(Ser capaz de…)

(Ser capaz de…)

K 6.1

S 6.1

C 6.1

Avaliar o seu plano de
negócios

Desenvolver e implementar um sistema eficiente para avaliar
o plano de negócios

Preparar uma lista de indicadores para a avaliação do
plano de negócios

K 6.2

S 6.2

C 6.2

Avaliar o seu negócio

Desenvolver e implementar um sistema eficiente para avaliar
a sua empresa

Preparar uma lista de indicadores para a avaliação da
empresa

K 6.3

S 6.3

C 6.3

Auto-avaliar-se enquanto
homem/mulher de
negócios

Desenvolver e implementar um sistema eficiente para se
auto-avaliar enquanto homem/mulher de negócios

Preparar uma lista de indicadores para a avaliação do seu
papel de homem/mulher de negócios
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UNIDADE 7: Reforço da aprendizagem através da Aprendizagem Auto-Dirigida (AAD)
Para promover a auto-aprendizagem e a definição do próprio percurso de aprendizagem, para se organizar e auto-avaliar o seu conhecimento sobre o mundo dos
negócios
CONHECIMENTOS

APTIDÕES

ATITUDES

(Ser capaz de…)

(Ser capaz de…)

(Ser capaz de…)

K 7.1

S 7.1

C 7.1

Reconhecer metodologias e
técnicas concretas de AAD

Explorar a importância das metodologias e técnicas de AAD
na sua vida de negócios

Preparar uma visão geral das metodologias e técnicas de
AAD que podem ser úteis para um empreendedor e que
correspondem às necessidades actuais e futuras da sua
vida empresarial

Aplicar e aprender a sua vida de negócios através de
metodologias e técnicas de AAD
RESULTADOS DE
APRENDIZAGEM

K 7.2

S 7.2.1

C 7.2.1

Identificar como um
homem ou mulher de
negócios pode adaptar a
AAD à sua realidade
empresarial

Adaptar metodologias e técnicas de AAD à sua realidade
empresarial

Planear utilizações específicas da AAD para responder a
riscos e eventuais retriocessos na sua vida empresarial

K 7.3

S 7.3

C 7.3

Conhecer em detalhe

Esboçar previsões de negócios com base em experiências de

Analisar anteriores experiências de negócios (próprias ou

S 7.2.2
Reconhecer os benefícios para a sua realidade empresarial
que advêm da AAD
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formas de transformar
experiências anteriores em
conhecimento útil para o
seu plano de negócios
através da AAD

negócios anteriores facilitadas por metodologias e técnicas
de AAD

exemplificativas) e projectá-las para o futuro, utilizando
metodologias e técnicas de AAD
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